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Zapytanie ofertowe

Świadczenie usługi coachingu osób bezdomnych w zakresie indywidualnego programu
wychodzenia z bezdomności

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Jezuicka 4, 20-113 Lublin, e-mail: 
lublin@wolontariat.org.pl

II. Informacje wstępne
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z 
zachowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w podrozdziale 6.5.3 (Szczegółowych
warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności) 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020, MIiR, Warszawa, 10.04.2015 r.
2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie Zamawiającego 
www.wolontariat.org.pl/lublin oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu pt. Powrót- wsparcie osób 
bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 
Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania oferty bez podania przyczyny

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
kod CPV: 85312320-8 – Usługi doradztwa;
kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest  „Świadczenie  usługi  coachingu  osób
bezdomnych  w  zakresie  indywidualnego  programu wychodzenia  z  bezdomności  z
podziałem na następujące 3 części:

Część 1
Coaching osób bezdomnych w zakresie wychodzenia z bezdomności w ramach 
indywidualnych spotkań w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości 10 
uczestników Projektu- 40 godzin/ uczestnika. Łącznie 400 godzin (1 godzina = 60 minut, do 
czasu spotkań nie wlicza się przerw). Coaching będzie realizowany w formie 14 spotkań 
/uczestnika. Spotkania będą trwać średnio po 2-3 godziny. Coach zobowiązany jest do 
opracowania i nadzoru nad realizacją Indywidualnego planu Wychodzenia z bezdomności, 
towarzyszenia w wspierania uczestników projektu w poszczególnych etapach realizacji 
programu, pomocy w rozwiązywaniu problemów, wsparcie zdolności uczestników projektu 
do funkcjonowania w społeczeństwie.

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Termin  realizacji  niniejszej  części:  od  dnia  podpisania  umowy,  maksymalnie  do  dnia
30.06.2017 r. Szczegółowy harmonogram działań zostanie ustalony z Zamawiającym.

Część 2
Coaching osób bezdomnych w zakresie wychodzenia z bezdomności w ramach 
indywidualnych spotkań w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości 10 
uczestników Projektu- 40 godzin/ uczestnika. Łącznie 400 godzin (1 godzina = 60 minut, do 
czasu spotkań nie wlicza się przerw). Coaching będzie realizowany w formie 14 spotkań 
/uczestnika. Spotkania będą trwać średnio po 2-3 godziny. Coach zobowiązany jest do 
opracowania i nadzoru nad realizacją Indywidualnego planu Wychodzenia z bezdomności, 
towarzyszenia w wspierania uczestników projektu w poszczególnych etapach realizacji 
programu, pomocy w rozwiązywaniu problemów, wsparcie zdolności uczestników projektu 
do funkcjonowania w społeczeństwie.
Termin  realizacji  niniejszej  części:  od  dnia  podpisania  umowy  maksymalnie  do  dnia
30.06.2017 r. Szczegółowy harmonogram wypraw zostanie ustalony z Zamawiającym.

Część 3
Coaching osób bezdomnych w zakresie wychodzenia z bezdomności w ramach 
indywidualnych spotkań w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości 10 
uczestników Projektu- 40 godzin/ uczestnika. Łącznie 400 godzin (1 godzina = 60 minut, do 
czasu spotkań nie wlicza się przerw). Coaching będzie realizowany w formie 14 spotkań 
/uczestnika. Spotkania będą trwać średnio po 2-3 godziny. Coach zobowiązany jest do 
opracowania i nadzoru nad realizacją Indywidualnego planu Wychodzenia z bezdomności, 
towarzyszenia w wspierania uczestników projektu w poszczególnych etapach realizacji 
programu, pomocy w rozwiązywaniu problemów, wsparcie zdolności uczestników projektu 
do funkcjonowania w społeczeństwie.
Termin  realizacji  niniejszej  części:  od  dnia  podpisania  umowy  maksymalnie  do  dnia
30.06.2017 r. Szczegółowy harmonogram wypraw zostanie ustalony z Zamawiającym.

Zamawiający  zastrzega,  że  jeden  wykonawca  (np.  osoba  fizyczna,  osoba  prawna,
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) może złożyć swoją ofertę
na maksymalnie 1 ww. część.

Poniżej  przedstawiono  szczegółowe  wymagania  odnośnie  pełnienia  funkcji  „coacha”
(dotyczy każdej z ww. części), tj.:

1. Planowany okres realizacji zamówienia to 09.2016 r.-06.2017 r. Zastrzegamy możliwość 
przesunięcia okresu realizacji umowy.
2. Miejsce Realizacji zamówienia: Województwo lubelskie, Powiat: Lubelski
3. Osoba będąca „coachem”:
- musi posiadać wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
-  musi  posiadać  predyspozycje  osobowościowe:  odpowiedzialność,  empatia,  asertywność,
odporność  na  stres,  umiejętność  radzenia  sobie  w  sytuacjach  trudnych  i  kryzysowych,
kreatywność;
- musi być dyspozycyjna - gotowość do pracy w różnych godzinach w ciągu doby;
-  musi  posiadać  łatwość  nawiązywania  kontaktów,  zdolności  organizacyjne,  łatwość
podejmowania decyzji;



- musi wykazywać odporność na uciążliwe warunki pracy, w tym uwarunkowania higieniczne
w pracy z osobami bezdomnymi. Przewiduje się konieczność wykonywania części lub całości
przedmiotu zamówienia w miejscach przebywania osób bezdomnych: pustostany, kanały 
ciepłownicze, ogródki działkowe. 
- musi posiadać minimum dwuletnie doświadczenie pracy z osobami bezdomnymi 
potwierdzone stosownym dokumentem
- musi posiadać referencje/ zaświadczenia potwierdzające fakt odbycia wolontariatu na rzecz 
osób wykluczonych społecznie/zagrożonych wykluczeniem
4.  Coach  z  każdych  zajęć  sporządzi  protokół  ze  spotkania  i  listę  obecności.  Prowadzący
wypełniać będą również karty pracy po każdych zajęciach oraz raporty dotyczące postępów
Uczestników Projektu.
5. W ramach realizacji Zamówienia, każdy coach zobowiązany jest w szczególności do:
a)  Przeprowadzenia  dla  wskazanych  Uczestników  odpowiedniej  ścieżki  wsparcia  o
wskazanym zakresie przedmiotowym.
b) przygotowania i wdrożenia Indywidualnego planu Działania dla każdego z uczestników
c)  Prowadzenia  dokumentacji  realizacji  umowy  na  wzorach  dostarczonych  przez
Zamawiającego.
d) Prowadzenia  dokumentacji  zawierającej  m.in.:  protokoły zajęć,  listy obecności,  raporty
dotyczące postępów Uczestników Projektu, opinie nt. każdego UP (diagnoza) sporządzona w
oparciu o rozmowy indywidualne, raporty o UP po zakończonym wsparciu.
e)  Przekazywania  w  formie  telefonicznej  lub  e-mail,  niezwłocznie  informacji  o  każdym
Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
f)  Przesłania,  w  terminie  7  dni  od  zakończenia  przez  każdego  UP  wszystkich  zajęć
dokumentów potwierdzających ich odbycie.
g) Wykonywania dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć:
- Rozprowadzania wśród UP materiałów przekazanych przez Zamawiającego,
- Zbierania od UP dokumentów uprawniających do uczestnictwa w zajęciach (zaświadczenia i
oświadczenia),
- Oznaczenia sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z wytycznymi,

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków

1.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  się  ubiegać  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki
dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
jako „coach” (wykonawca będący osobą fizyczną może także wykazać samego siebie jako
osobę, którą dysponuje lub będzie dysponował) posiadającą:

a) min. dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi

Poprzez  doświadczenie  w  pracy  z  osobami  bezdomnymi  zamawiający  rozumie  wszelkie
formy aktywności na rzecz osób bezdomnych 

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na 
podstawie dołączonych do oferty:



1) oświadczenie wykonawcy dot. doświadczenia w pracy z osobami bezdomnymi 
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
2) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w pracy z osobami 
bezdomnymi, np. świadectwo pracy, umowa, porozumienie wolontariackie lub inne.

b) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na 
podstawie dołączonej do oferty:

1) Kopii dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy o 
szkolnictwie wyższym

c) Referencje/ zaświadczenia potwierdzające fakt odbycia wolontariatu na rzecz osób 
wykluczonych społecznie/zagrożonych wykluczeniem
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na 
podstawie dołączonych do oferty:

1) Pisemnych referencji/ zaświadczeń potwierdzających fakt odbycia wolontariatu na 
rzecz osób wykluczonych społecznie/zagrożonych wykluczeniem

2. W postępowaniu nie mogą brać udział wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym
(Stowarzyszeniem  Centrum  Wolontariatu)  lub  Partnerem  (Stowarzyszeniem  POSTIS  w
Lublinie) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne  powiązania  między  Zamawiającym/Partnerem  lub  osobami  upoważnionymi  do
zaciągania  zobowiązań  w imieniu  Zamawiającego/Partnera  lub  osobami  wykonującymi  w
imieniu Zamawiającego/Partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
-  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,
pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, podlegającego wykluczeniu w związku
z  istnieniem  powiązań  osobowych  lub  kapitałowych.  W  celu  potwierdzenia  spełniania
niniejszego warunku wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego.

V. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy 
polegających na:
1 Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
a)  Zmiana  Wytycznych  i  zaleceń  Instytucji,  która  przyznała  środki  na współfinansowanie
umowy,



b) Wystąpienia w trakcie realizacji niniejszej umowy siły wyższej w postaci w szczególności:
powodzi, huraganu, śnieżyc lub podobnych zjawisk atmosferycznych, a także innych zjawisk
obiektywnie  niedających  się  przewidzieć  w  dniu  zawarcia  umowy  uniemożliwiających
utrzymanie terminów realizacji zamówienia.
2 Zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia:
a) W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość
netto pozostaje bez zmian),
b) W przypadku niezrealizowania kompletnego przedmiotu umowy oraz w przypadku
odstąpienia od umowy.
3 Dopuszcza się zmiany na skutek zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób świadczących usługę „coacha” po 
warunkiem uzyskania przez wykonawcę akceptacji na piśmie ze strony Zamawiającego. 
Akceptację uzyskać może jedynie kandydatura osoby o kwalifikacjach spełniających wymogi 
niniejszego zapytania. Zmiana osoby świadczącej ww. usługę bez zgody Zamawiającego 
skutkuje rozwiązaniem umowy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady 
konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 
50 % wartości zamówienia publicznego określonego w umowie zawartej z wykonawcą.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 
3. Na ofertę składają się następujące dokumenty (oferta musi zawierać):
a) formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do zapytania ofertowego;
b)  oświadczenie  wykonawcy  dot.  doświadczenia  w  pracy  z  osobami  bezdomnymi
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego wraz z
kserokopiami potwierdzającymi posiadanie doświadczenia w pracy z osobami bezdomnymi,
np. świadectwo pracy, list polecający, referencje, umowa, itp.;
c) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

VII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI 
WYKONAWCAMI.
Justyna Orłowska, tel. 81 534 26 52, e-mail: lublin@wolontariat.org.pl

VIII. Termin oraz miejsce składania ofert 
1.  Termin składania ofert wyznaczono na dzień 22.08.2016r. godz. 15:00 (wiążąca jest data
wpływu oferty do Zamawiającego). Ofertę można składać:
a) pocztą lub osobiście do biura Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, ul. Jezuicka 4, 20-113
Lublin (w godz. od 10.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku);
b) mailem na adres: lublin@wolontariat.org.pl;
c) faksem na numer: 81 532 45 45;
1. W  przypadku  wiadomości  elektronicznej  w  temacie  należy  wpisać  w  tytule
wiadomości: Świadczenie usługi coachingu osób bezdomnych w zakresie indywidualnego
programu wychodzenia z bezdomności
2. W przypadku  wersji  papierowej  należy  dopisać  na  kopercie:  Świadczenie  usługi
coachingu  osób  bezdomnych  w  zakresie  indywidualnego  programu wychodzenia  z



bezdomności

Oferty  przesłane  drogą  elektroniczną  muszą  zawierać  podpisany  przez  Wykonawcę  i
zeskanowany  formularz  ofertowy  wraz  załącznikami,  podpisanymi  przez  Wykonawcę.
Otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu ich złożenia.  Oferty złożone po terminie,  na innym druku,
niekompletne  lub  niespełniających  stawianych  wymagań  nie  będą  rozpatrywane.  W toku
badania i oceny oferty Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do złożenia
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

IX. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą do 15 dni od upływu terminu składania ofert

X. Kryteria oceny ofert:
1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:
- Cena – 50 %. Maksymalna ilość pkt w kryterium cena wynosi 50.

- Doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi – 30 %. Maksymalna ilość pkt w tym 
kryterium  wynosi 30.

- Posiadanie referencji/zaświadczeń potwierdzających fakt odbycia wolontariatu na rzecz 
osób wykluczonych społecznie/zagrożonych wykluczeniem- 20%. Maksymalna ilość 
punktów w tym kryterium wynosi 20.

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Łączna maksymalna ilość punktów wynosi 
100.

3. Sposób przyznawania punktów:

a) cena

C min.
C = ----------------------------------- x 50

C bad.

gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
C min. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
C bad. – cena (brutto) oferty badanej

b) doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi

W ramach kryterium „doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi” Zamawiający będzie 
przyznawał punkty na podstawie liczby lat (12 kolejnych miesięcy) doświadczenia – ustalone 
na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy oraz kserokopii dokumentów 
potwierdzających posiadanie doświadczenia w pracy z osobami bezdomnymi. Wykonawca 
będzie przyznawał punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego 
schematu: 



> do 2 lat doświadczenia – 0 punktów (warunek udziału w postępowaniu) 
> powyżej 2 lat do 3 lat doświadczenia – 5 punktów; 
> powyżej 3 lat do 4 lat doświadczenia – 10 punktów; 
> powyżej 4 lat do 5 lat doświadczenia – 15 punktów; 
> powyżej 5 lat do 6 lat doświadczenia – 20 punktów; 
> powyżej 6 lat do 7 lat doświadczenia – 25 punktów. 
> powyżej 7 lat doświadczenia- 30 punktów.

Wykonawca zobligowany jest do zadeklarowania posiadanego doświadczenia (Załącznik nr 
1), które następnie zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego na podstawie dołączonych 
do oferty dokumentów.

c)  Posiadanie referencji/zaświadczeń potwierdzających   fakt odbycia wolontariatu na rzecz 
osób wykluczonych społecznie/zagrożonych wykluczeniem.

W ramach kryterium „Posiadanie referencji/zaświadczeń potwierdzających   fakt odbycia 
wolontariatu na rzecz osób wykluczonych społecznie/zagrożonych wykluczeniem” 
Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie liczby załączonych do  oferty 
referencji/zaświadczeń potwierdzających fakt odbycia wolontariatu na rzecz osób 
wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem. Wykonawca będzie przyznawał punkty w 
ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu: 
0 zaświadczeń/referencji – 0 punktów (warunek udziału w postępowaniu) 
> 1 zaświadczenie/referencje -  5 punktów
> 2 zaświadczenia/referencje – 10 punktów
> 3 zaświadczenia/referencje – 15 punktów
> 4 i więcej zaświadczeń/referencji – 20 punktów

Dokumenty wydane przez jeden podmiot traktowane będą jako 1 zaświadczenie/referencje.

4.  Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  (spośród  wszystkich  złożonych  w
postępowaniu  ofert  niepodlegających  odrzuceniu),  która  otrzyma  największą  łączną  liczbę
punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

XI. Zawarcie umowy
1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiającego wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta. 
2. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych - faktury/rachunki,
w  przypadku  osób  fizycznych  -  rachunki  do  umowy  cywilno-prawnej  za  każdy  okres
rozliczeniowy, zgodnie z faktycznie liczbą przepracowanych dni na podstawie przedłożonego
do akceptacji Zamawiającemu.

XII. Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są następujące załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Wzór  oświadczenia wykonawcy dot. doświadczenia w pracy z osobami
bezdomnymi;
2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy.


